
UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Ttr do - Hnh phñc 

SI:24'QD-UBND Quáng Trj, ngày  .26  tháng 8 nàm 2020 

QUYET D!NH  CHU TRUONG DAU Tif 

Can ct Luçt TI chc chInh quyln dfa phircing ngày 19/6/2015; 

Can cii' Luçt dlu hr ngày 26/11/2014, 

Can cz'c Nghj djnh sI 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa C'hInh phi 
quy djnh chi tilt và htráng dIn thi hành mç3t so diéu ca Luat  dáu tir,' 

Can cü' Thông tu' sd 16/2015/TT-BKJ-IDT ngày 18/11/2015 cia B3 Kê 
hogch vâ DIu tu' quy dfnh bilu máu thrc hin thi tyc dáu hr và báo cáo hogt 
dç5ng dáu tu' tgi Vit Nam, 

C'än cz' Van ban dl nghj thrc hin dr an dlu tir và h so' kern theo cia 
COng ty cO phán HD Nam Phát n5p ngày 0 7/7/2020 và hO so' ho sung n5p ngày 
30/7/2020, 

Theo dl nghj cüa Tru'Ong Ban Quán 1j Khu kinh tl tinh Quáng Trj tgi Báo 
cáo thárn cl/nh sO 740/B C-KKT ngày 17/8/2020. 

QUYET D!NH: 

Chp thun nhà du Ui: CONG TY CO PHAN HD NAM PHAT 
- Giy chimg nhn dang k doanh nghip cong ty ci phn, ma s doanh 

nghip 3200696301 do Phông Däng k kinh doarth - S K hooch và Dâu tix tinh 
Quáng Tn cp, däng k 1n dâu ngày 19/6/20 19, dang k thay dôi lan thu 1 ngày 
05/3/2020. 

Dja chi tr1i s chInh: Nba ông Nguyn Anh Linh, Khu ph 11, Ph.thng 5, 
thành phô DOng Ha, tinh Quãng Trj, Vit Nam. 

Din thoi: 0967121755; Email: ctycphdnamphatgmai 1.com. 

- Ngt.thi dti din theo pháp 1ut cüa doanh nghip: Nguyn Van Ha; 

GiOi tInh: Nam; Chüc danh: Tong Giám dc; sinh ngày 10/10/1971; Dan 
tc: Kinh; Quôc tjch: Vit Nam; GiAy chimg minh nhân dan so 271862686, ngày 
cap: 20/11/2017; noi cap: Cong an tinh Dông Nai; 

Nai dang k hO khu thumg trü: D674A, K? 4, phuông Long BInh, thânh 
phô Biên Hôa, tinh DOng Nai, Vit Nam; 

Ch & hin nay: D674A, KP 4, phix&ng Long BInh, thành ph Biên Hôa, 
tinh DOng Nai, Vit Nam. 

Dinthoai: 0967121755; 
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Thrc hin dir an dAu tu vói các ni dung sau: 

Diu 1: Ni dung dr an du ttr 
1. Ten dij an dâu tij: NHA MAY CHE BIEN GO TU GO RUNG TRONG 
2. Muc tiêu di.r an: 

STT Miic tiêu hoit dng 
Ten ngành 

(Ghi ten ngành cap 4 
theo VSIC) 

Ma ngành theo 
VSIC 

(Ma ngành câ'p 4,) 

San xuât, ch bin lam 
san 

San xut g dan, g 1ng, 
van ép và van mông khác. 

Chi tiêt: San xudt van 
ghép thanh 

1621 
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San xuat vlefl CU! flfl 
duoc ch bin tilt 

nguyen lieu g 
trông, g tn thu và phê, 
phii phâm lam nghip 
(canh cay rilrng trông, 
mün ci.ra, go , 

San xut san ph.m khác 
tilt go; san xuât san phm 
tilt tre, nra, ram, r và vt 
lieu tt ben. 

Chi tê't. San xut viên 
nén go 

1629 

3. Quy mô du tix: 

- Cong sut thit k& 6.000m3  van ghép thanhlnäm và 22.464 tn viên nén 
gO/näm; 

- San phm, dich vii cung cp: Van ghép thanh và viên nén g& 
4. Dja dim thirc hin d1r an: Khu cong nghip Nam Dông H, thành ph 

BOng Ha, tinh Quãng Trj. 

5. Din tIch dir kin silt diing dat: 17.760m2. 
6. Tng vn du tu cilia dir an: 100.000.000.000 dng (Mc5t tram t)' d&ig), 

trong do: 

6.1. Vn si h&u d thirc hin diii an là: 20.000.000.000 dng (Hal mwcfi t 
dng,), chiêm 20% tOng von dâu ttr. 

Tin d, t' lé và phuang thilrc gop van: Cong ty c ph.n HD Nam Phát gop 
20.000.000.000 dOng (Hal mu'cri t)." dOng) bang tiên mt là von chili sâ hUu cilia 
Cong ty, chiêm 100% von gop; hoãn thành gop von tnric ngày 30/8/2020. 

6.2. Vn buy dng: 80.000.000.000 dng (Tam mzto'i tj" dáng), chim 80% 
tOng von dâu tu; Phuang an huy dng vn: Vay von ti Ngân hang TMCP Quân 
.di - Chi nhánh tinh Quãng Trj: 80.000.000.000 dng. 

7. Th?ii hn hoat dng cüa dix an: 50 (näm mwcn) näm, k tilr ngày ducic cap 
Quyet djnh chili truang dâu tix. 

8. Tin d thuc hiên dir an du tu: 

8.1. Tin d chun bj du tu: Tilt tháng 6/2020 ~ tháng 9/2020: Lp dr an 
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dâu tix, cap quyêt djnh chü truang du tix; 1p và thâm duyt thiêt ké các hang 
mvc xây drng, thué dt, cap phép xây dtrng. 

8.2. Tin d xây drng cci bàn: 

- Tü tháng 9/2020 ± tháng 11/2021: Khài cong xây dmg nba may, lap dt 
may moe thit bj; 

- Tr tháng 11/2021 ± tháng 12/2021: Vn hành chçty thir. 

8.3. Tin d dua dir an vào hot dng: Tháng 12/2021 chInh thirc dua dir an 
vào hot dng. 

Diu 2: Các tru dai, h trçr du tir 
Dr an du ti.r Nba may ch bin g ti'r g rrng trng cüa Cong ty c phn 

HD Nam Phát duçic thrc hin t?i  Khu cong nghip Nam Dông Ha, thành phô 
Dông Ha, tinh Quãng Trj thuc dja bàn có diêu kin kinh té - xã hi khó khanW 
nên duac hLrâng các 1Xu dãi, h trçl dâu tix nh'cr sau: 

1. Uu dâi v thus thu nhp doanh nghip: 

- Ca si pháp 1: Theo quy djnh ti Nghj djnh s 218/2013/ND-CP ngày 
26/12/2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và hi.ràng dn thi hành Lut Thuê 
thu nhp doanh nghip; 

- Di tuçing và diu kin htr&ng ru dâi: Thu nhp cüa doanh nghip tir thrc 
hiên dtr an du ti.r mdci tai dia bàn có diu kiên kinh t - xâ hi khO khän. 

2. Uu dãi v thu nhâp khâu: 

- Ca si pháp l: Theo quy djnh ti Nghj djnh s6 34/2016/ND-CP ngày 
01/9/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mtt so diêu và bin pháp thi hành 
Lut thuê xuât khâu, thuê nhp khAu; 

- Di ti.rcmg và diu kin htr&ng ru dâi: Dr an du tu tai  dja bàn có diu 
kiên kinh th - xâ hôi khó khãn. 

3. Uu dãi v min, giâm tin thuê dat: 

- Ca sâ pháp 1: Theo quy djnh tai  Nghj djnh s 46/2014/ND-CP ngày 
15/5/2014 cüa ChInh phü quy djnh ye thu tiên sr ding dt, thu tin thuê dt, 
thuê mt nwc; 

- Di tugng và diu kin hu&ng i.ru däi: Dir an du t.r thuc Danh mic lTnh 
vuc däc biêt "U dai dâu tu ducc dâu ti.r tai  dia bàn có diêu kiên kinh té - xà hi 
khó khän. 

4. Các hmnh thüc h trq uu dâi dAu ii.r: 

Duçic huàng các chInh sách i.ru dãi và h trçi du P.r trên dja bàn tinh Quâng 
Trj theo Quy djnh ban hanh kèm theo Quyt djnh s6 39/201 6/QD-UBND ngày 
.21/9/2016 ctia UBND tinh Quáng Trj. 

(I) 
 Mic 55 Ph hic II Danh mve dja bàn tru däi du ttr ban hành kern theo Nghj dlnh so 

1 18/2015/ND-CP ngày 12/1 1/2015 cCa Chmnh phil quy djnh chi tit và huâng dn thi hành mtt s diéu 
ccia Luât Dâu tu. 
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•A •A • A Dieu 3. Cac dieu kiçn dot vol nha dan tir thiyc hiçn dr an. 
1. Tuân thu các quy djnh pháp 1ut v du tt.r, xây dirng, dt dai, bão v môi 

tri.thng, lao dtng, khoa hçc cong ngh và quy djnh cüa pháp 1ut khác có lien 
quan; phi hqp vOi các co quan chüc bão dam an ninh trt tir trong qua trInh 
trin khai thxc hiên dir an. 

2. Thirc hin k qu5 dam bão thrc hin du an du tu theo quy djnh ti Diu 
27 Nghj djnh so 118/2015/ND-CP ngày 12/1 1/2015 cüa ChInh phü. 

3. Thirc hin ch d báo cáo hot dng du tu theo quy djnh tai  Diu 53 
Nghj djnh so 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh phü và quy djnh 
pháp 1ut lien quan; Cung cp các van bàn, tài 1iu, thông tin lien quan dn ni 
dung phiic vi kiêm tra, thanh tra và giám sat hot dng dâu tu cho co quan nhà 
nuôc có th.m quyên theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 4. Thôi hin hiu hrc cüa quyh dnh chü trtro'ng du tir. 
1. Quy& djnh chü tnrang du tu có hiu 1irc k tü ngày k cho dn khi ht 

th&i h?n  hot dng cüa dr an theo quy djnh ti Khoãn 7 Diêu 1 Quyt djnh nay. 
2. Quyt djnh chU tnrclng du tu sê ch.m dirt hiu lçrc trong tnr&ng hcTp Di.r 

an du tu châm dCrt hot dng theo quy djnh tti Diu 48 Lut Du t.r 2014. 
Diu 5. Quyt djnh nay chrçic 1p thành 03 (ha) bàn gc; Cong ty c phn 

FID Nam Phát thrçc cp 01 bàn, 01 bàn gri Ban Quan l Khu kinh t tinh Quáng 
Trj và 01 bàn hxu tai UBND tinh Quãng Trj./. 

No'i nil ln: 
- Nhu Diêu 5 (ban); 
- ChCi tjch, các Phó Chil tjch; 
- Các Sâ: CT, XD, TN&MT; Sao gCri qua mang 
- UBND thành ph Dong Ha; 
- Các PVP UBND tinh; 
- Luu: VT, NNi, Thr, CNi. 
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